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ΣΑΞΗΓΗ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ

Σα ζπλαληνύκε ηώξα πηα, σο ζηνηρεία ελόο δηαθόζκνπ. Σα αλαγλσξίδνπκε ζηε γσληά
ηνπο σο παιηά αληηθείκελα πνπ έθηαζαλ σο εκάο από ηε γηαγηά ή ην παιαηνπσιείν.
Σα ζαπκάδνπκε γηα ηελ ηέρλε ηνπο , ηα αγαπάκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπο. Ξππλνύλ
κλήκεο κηαο παιηάο δηαθνξεηηθήο επνρήο. Μπνξνύκε λα ηα γλσξίζνπκε θαη λα
κάζνπκε ηελ αμία ηνπο κέζα από έλα πξόγξακκα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
πνιηηηζηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην Νεπηαγσγείν καο κε ζέκα :
« Ταξίδι ζηο παπελθόν μέζα από ανηικείμενα- αζσολίερ-ζςνήθειερ ηυν καηοίκυν ηος
συπιού μαρ»
Σα παηδηά κέζα από παιηά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα καο θέξνπλ ζην ζρνιείν,
δηεγήζεηο αηόκσλ ιίγν κεγαιύηεξεο ειηθίαο, εηθόλεο πνπ ζα βξείηε κε ηα παηδηά ,
θσηνγξαθίεο από νηθνγελεηαθά άικπνπκ, πιεξνθνξίεο από ην ίληεξλεη, θαη
επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην ρσξηό θαη ζε ιανγξαθηθά κνπζεία ζα
δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ην πώο δνύζαλ νη άλζξσπνη ζην ρσξηό ηνπο πξηλ
κεξηθά ρξόληα ,ζα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγην ηνπο θαη ζα έρνπλ κηα πξώηε επαθή κε
ηε ιανγξαθία ηνπ ηόπνπ ηνπο.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΟΠΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

 Σα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ ηνπο
πξηλ κεξηθά ρξόληα
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε αληηθείκελα πνπ άιινηε ήηαλ απαξαίηεηα ζηε δσή
ησλ θαηνίθσλ.
 Να ζπγθξίλνπλ ηε δσή ηόηε θαη ηώξα
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, λα δνπλ αληηθείκελα
θαη λα αθνύζνπλ ηηο δηεγήζεηο ηνπο.
 Να δνπλ από θνληά έλα ιανγξαθηθό κνπζείν.

ΑΦΟΡΜΖ
Σν πνιηηηζηηθό πξόγξακκά καο κε ζέκα « Σαμίδη ζην παξειζόλ κέζα από αληηθείκελα
, αζρνιίεο θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ καο » νξγαλώζεθε από ηηο
λεπηαγσγνύο.
Η αθνξκή δόζεθε από εηθόλεο πνπ ηνπνζεηεζήθαλ ζηε γσληά ηεο πξσηλήο
ζπδήηεζεο πνπ απεηθόληδαλ ζθελέο ζε ζπίηη άιιεο από ηα παιηά ρξόληα θαη άιιεο
από ηε ζεκεξηλή επνρή νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ.
Σα παηδηά παξαηεξώληαο ηελ εηθόλα ηεο λέαο θνπδίλαο αλαγλώξηζαλ ηα αληηθείκελα
πνπ έκνηαδαλ κε ηνπ ζπηηηνύ ηνπο ελώ παξαηεξώληαο ηελ εηθόλα ηεο παιηάο θνπδίλαο
έιεγαλ όηη είλαη ε θνπδίλα κηαο γηαγηάο πνπ δνύζε ηα παιηά ρξόληα. Δθεί ηέζεθαλ νη
απνξίεο ησλ παηδηώλ θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο εηθόλαο πξνο ηε λεπηαγσγό
παξαηεξώληαο άγλσζηα ζε απηά αληηθείκελα.

Α΄ ΦΑΖ
τεδιαζμός ηοσ ζτεδίοσ εργαζίας προηάζεις από ηη νηπιαγωγό και από ηα παιδιά
Η λεπηαγσγόο παξαηεξώληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαηαγξάθεη ηηο εξσηήζεηο
θαη ηηο απνξίεο ηνπο ζέηνληαο θαη λέα εξσηήκαηα πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο καο.
Πνηα είλαη ηα αληηθείκελα πνπ εηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα;
Γλσξίδνπκε όια ηα αληηθείκελα;
Πνηα είλαη άγλσζηα ζε εκάο ,πνην ην όλνκά ηνπο θαη ε ρξήζε ηνπο;
Ση μέξνπκε γηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ καο πξηλ αξθεηά ρξόληα:
Πσο κπνξνύκε λα κάζνπκε πιεξνθνξίεο;

Απαξαίηεηε είλαη ε ελεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
εξγαζίαο θαη ε βνήζεηά ηνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε πιηθνύ θαη πιεξνθνξηώλ .
Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο γηα ηε ζπγθέληξσζε αληηθεηκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ.
Έηζη νη νκάδεο καο ζα ζπγθέληξσλαλ αληηθείκελα νηθηαθήο ρξήζεο, αγξνηηθήο,
ξνπρηζκό αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα επαγγέικαηα πνπ δελ ππάξρνπλ πηα , ηζηνξίεο,
παξνηκίεο θιπ.
ηε ζπλέρεηα νξγαλώλνπκε καδί κε ηα παηδηά έλα ηζηόγξακκα.

Να θάλνπκε
επηζθέςεηο ζε ζπίηηα
θαη καγαδηά

Να θέξνπκε παιηά
Αληηθείκελα
Σαμίδη ζην παξειζόλ κέζα
από αληηθείκελα – αζρνιίεο
θαη ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ
ηνπ ρσξηνύ καο
Να παξνπζηάζνπκε απηά
πνπ κάζακε ζηνπο γνλείο

Να θάλνπκε επίζθεςε ζε
ιανγξαθηθό Μνπζείν

Να θαιέζνπκε ζην ζρνιείν
άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ,
λα κάζνπκε ηηο αζρνιίεο ηνπο

Β΄ ΦΑΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΩΝ
Αθνύ ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ελεκεξώζεθαλ νη γνλείο άξρηζε ε
ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνύ.
ε απηή ηε θάζε θαη αθνύ έρνπκε ζπγθεληξώζεη αξθεηό πιηθό αξρίδνπκε λα
γλσξίδνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ζε εκάο είλαη άγλσζηα αιιά ζηνπο κεγαιύηεξνπο ζε
ειηθίαο θέξλνπλ πνιιέο αλακλήζεηο.

Ανηικείμενα οικιακήρ σπήζερ για ηο μαγείπεμα….
Αλαδεηνύκε θάπνην από ηα αληηθείκελα ηεο παιηάο θνπδίλαο ηεο εηθόλαο πνπ έρνπκε
παξαηεξήζεη, αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη. Δίλαη ην παιηό
ηζνπθάιη ηεο γηαγηάο. Γείρλνπκε ζηα παηδηά ην παιηό πήιηλν ηζνπθάιη ηεο γηαγηάο θαη
κηιάκε γη΄απηό θαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ.. Σν ίδην γίλεηαη κε ηα άιια πήιηλα
αληηθείκελα πνπ θέξακε.

Φέξακε θαηζαξόια ηεο επνρήο καο γηα λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ην πήιηλν ηζνπθαιάθη.
πγθξίλνπκε ην βάξνο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Πξνζέρνπκε όηη ην πήιηλν ηζνπθάιη
κπνξεί λα ζπάζεη ελώ ε θαηζαξόια ε αλνμείδσηε όρη.
Βξίζθνπκε θη άιια αληηθείκελα από ην ίδην πιηθό θαηαζθεπήο όπσο ε βίθα ηεο
γηαγηάο γηα ην λεξάθη. Σα θνξίηζηα θξαηνύλ ζηνλ ώκν ηελ παιηά βίθα ή ζηάκλα θαη
επηζεκαίλνπκε πόζν βαξύ θνξηίν θνπβαινύζαλ παιηά όηαλ έθεξλαλ λεξό από ηηο
βξύζεο ηνπ ρσξηνύ ή ηα πεγάδηα.
Παξαηεξνύλ ηελ εηθόλα κε ην παιηό πεγάδη κε ηελ αλέκε .

Γεμιοςπγήζαμε ηε δική μαρ παπαδοζιακή γυνιά.

Δίδαλ ηελ ππξνζηηά ή ζηδεξνζηηά θαη ην ράιθηλν ηέληδεξε. Ο Νίθνο θαη ε Μειίηζα
πνπ καο ηα έθεξαλ καο είπαλ όηη κε απηά καγείξεπαλ ηα παιηά ρξόληα., ζηε θσηηά.
Καηόπηλ ζπγθξίλακε ην κεγάιν ράιθηλν ηέληδεξε κε ην κηθξό ηελδεξάθη πνπ καο
έθεξε ε κακά ηνπ Γεκήηξε.

Για να λιώνοςν ςλικά μαγειπικήρ και καθέ…….

Σα παηδηά παξαηεξνύλ θαη δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηα νηθηαθά αληηθείκελα ηεο
λνηθνθπξάο ζηελ θνπδίλα δηαηππώλνπλ απόςεηο, ζπγθξίλνπλ θαη εμάγνπλ
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπο . Όπσο γηα παξάδεηγκα ηη ζα έιησλαλ κέζα ζε
απηά ηα αληηθείκελα πνπ έθεξαλ ζηε γσληά κε ην πιηθό.
Πεηξακαηίδνληαη κε ην
γνπδί ιηώλνληαο
θαξύδηα.
ιηώλνπλ ηα μπιάθηα ηεο
θαλέιαο κε ην ραβάλη.
Παξαηεξνύλ πόηε ε
θαλέιια έρεη
πεξηζζόηεξν
άξσκα άθνπε ή
θνκκέλε
Σν ίδην γίλεηαη κε ην
κπαράξη

Με ην άθνπν καζηίρη πνπ ην
θόβνπλ ζην ραβάλη
Παξαηεξνύλ θαη κπξίδνπλ

Ο παιηόο κύινο ηνπ θαθέ πνπ έθεξε ε Γηώηα. Σα παηδηά κε ηε δηθή καο βνήζεηα
πξνζπαζνύλ λα θαηαιάβνπλ ζε ηη ρξεζίκεπε απηό ην παιηό αληηθείκελν. Γηα λα
βνεζήζνπκε ηα παηδηά ηνπο δείρλνπκε ηνπο θόθθνο ηνπ θαθέ. Σα παηδηά από ην
άξσκα αληηιακβάλνληαη όηη είλαη θαθέο. Γείρλνπκε ζηα παηδηά ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ
παιηνύ κύινπ. Βιέπνληαο θαη κπξίδνληαο ην θξεζθνθνκκέλν θαθέ.

Για να βάδοςν μέζα ηπόθιμα και ανηικείμενα…
Παξαηήξεζαλ ην παιηό ηαγάξη ή ζηξάζην πνπ έθεξαλ από ην ζπίηη θαη ζπκπέξαλαλ
όηη αθνύ ην έπαηξλαλ καδί ηνπο ζην ρσξάθη ην γέκηδαλ κε ηα θαγεηά πνπ είραλ γηα λα
θάλε όηαλ ζα πεηλάζνπλ.
θη έηζη ην γέκηζαλ κε πιαζηηθά παηρλίδηα ηξνθέο θαη κηκήζεθαλ ηνπο αγξόηεο πνπ
όηαλ θνπξαζκέλνη από ηε δνπιεηά θάζνληαη θάησ λα θάλε ιίγν ςσκάθη, ηπξί, ειηέο
θαη θξνύηα.

Σα πούσα πος θοπούζαν ……

Σα θνξίηζηα παξαηήξεζαλ ηε πνδηά ηεο πξνγηαγηάο ηνπ Νίθνπ κε ηα σξαία
θεληήκαηα θαη καο είπαλ όηη ε κακά όηαλ πιέλεη πηάηα θνξάεη πνδηά αιιά όρη ηόζν
κεγάιε θαη κε ηέηνηα ζρέδηα
Παξαηεξώληαο αλαθάιπςαλ έλα γξάκκα θεληεκέλν ζηελ πνδηά. Ρσηήζακε ηα παηδηά
ηη λα ζεκαίλεη θαη ηα παηδηά θαηάιαβαλ πσο απηή πνπ θέληεζε ηελ πνδηά θέληεζε
θαη ην γξάκκα πνπ άξρηδε ην όλνκά ηεο. Σα παηδηά έθαλαλ δηάθνξεο ππνζέζεηο γηα ην
πσο έιεγαλ απηή πνπ θέληεζε ηελ πνδηά .

Φόξεζαλ ην κάιιηλν από καιιί θαηζίθαο γηνπξληί. Μαο είπαλ όηη ην ξνύρν απηό είλαη
βαξύ θαη δεζηό. Μηιήζακε γηα ηνλ παιηό ηξόπν θαηαζθεπέο ξνύρσλ από ην καιιί
πξνβάηνπ. Κη έβαιαλ ηηο εηθόλεο ζηε ζσζηή ζεηξά.Από ην πξόβαην ζην ξνύρν.

Παξαηεξήζακε ην παιηό πθαληό ύθαζκα πνπ καο έδσζε ε γηαγηά Γηαλλνύια θαη ην
είρε πθάλεη ζηνλ αξγαιεηό. Σα παηδηά δελ έρνπλ δεη πνηέ αξγαιεηό θαη είπακε ζηα
παηδηά γηα ηα ιανγξαθηθά κνπζεία ζηα νπνία ππάξρνπλ αξγαιεηνί θαη άιια παιηά
αληηθείκελα γηα λα ηα γλσξίζνπλ νη λένη θα λα ηα ζπκεζνύλ νη παιηνί.
Η γηαγηά Γηαλλνύια καο έθηηαμε κηα πθαζκάηηλε ηζάληα όπσο απηή πνπ είραλ ηα
παηδηά γηα λα πάλε ζην ζρνιείν.

Σα μέζα θυηιζμού ηον παλιό καιπό …………

πγθεληξώζακε ηα παιηά αληηθείκελα πνπ είραλ γηα ην θσηηζκό ζηα ζπίηηα θαη ηα
παηδηά ηα παξαηήξεζαλ. ε κηθξέο εηθνλίηζεο είρακε απηά ηα αληηθείκελα θαη ηα
παηδηά παίξλνληαο κηα κία εηθνλίηζα πήγαηλαλ ζηε γσληά κε ηα παιηά αληηθείκελα θαη
αλαθάιππηαλ ην αληηθείκελν ηεο εηθνλίηζαο. Έηζη γλσξίζακε ην παιηό ιπρλάξη θαη ην
θαλαξάθη κε ην ιάδη
Σν θαληήιη θαη ην παιηό θεξνπήγην

Δηνηκάζακε ην θαληήιη ξίρλνληαο πξώηα ην ιαδάθη θαη ύζηεξα ην αλάςακε.
Αλάςακε ηε ιάκπα
ρξεζηκνπνηώληαο θεξί θαη ε
γσληά κε ηα παιηά κέζα
θσηηζκνύ καο θσηίδεη.

Ένα μυπό από ηα παλιά…
Η λάθα πνπ είραλ ηα παιηά ρξόληα κε ην κσξό.
Μηα γηαγηά καο είπε όηη έζηελαλ ηε λάθα κε ην κσξό κε μύια ζην έδαθνο όηαλ ε
γπλαίθα πήγαηλε κε ηνλ άληξα ηεο ζην ρσξάθη γηα δνπιεηέο.

Σο παλιό σειποκίνεηο ηελέθυνο ηος παππού…..
Η Γηώηα καο έθεξε ην παιηό ρεηξνθίλεην
ηειέθσλν ηνπ παππνύ ηεο. πγθξίλακε κε ην
ηειέθσλν ηεο ηάμεο θαη είδακε ηηο δηαθνξέο.

Ομαδοποίεζε παλιά και νέα ανηικείμενα
Σα παηδηά μερσξίδνπλ ηα αληηθείκελα ζε δύν νκάδεο ηα παιηά θαη ηα λέα – ζεκεξηλά

Παισνίδι μνήμερ
Σνπνζεηνύκε ηηο εηθόλεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπκε γλσξίζεη ζε δπν ζεηξέο. Σα
αληηθείκελα είλαη αλά δπν ίδηα έλα ηε κηα ζεηξά έλα ζηελ άιιε. Γείρλνπκε ηα
αληηθείκελα ζηα παηδηά θαη ηα παηδί θαινύληαη λα απνκλεκνλεύζνπλ ηε ζέζε ησλ
αληηθεηκέλσλ. Ύζηεξα έλα παηδί γπξίδεη κηα θάξηα νλνκάδεη ην αληηθείκελν θαη
πξνζπαζεί κε ηε βνήζεηα ηεο κλήκεο ηνπ λα βξεη ηε ζέζε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ
άιιε ζεηξά.

Μάνηετε ποιο είναι
Σα παηδηά παξαηεξνύλ θάπνηα αληηθείκελα θαη ύζηεξα θαιύπηνληαο ηα κάηηα ηνπο κε
έλα καληίιη πξνζπαζνύλ κε ηελ αθή λα αλαθαιύςνπλ ην αληηθείκελν πνπ θξαηνύλ.

Δικονόλεξο
Γεκηνπξγήζακε έλα εηθνλόιεμν θαη ηα παηδηά ην ζπκπιήξσζαλ

Κπςπηόλεξο
Ση είλαη απηό πνπ είραλ παιηά νη γηαγηάδεο γηα λα θηηάρλνπλ θισζηή θαη λα πθαίλνπλ ;

Γεμιοςπγία ιζηοπίαρ από ηα παιδιά
Έρνπκε δσγξαθίζεη παιηά αληηθείκελα ζε θαξηέιεο, ηα λήπηα θαληάδνληαη κηα ηζηνξία
κε αθνξκή ηηο θαξηέιεο κε ηα αληηθείκελα. Σα παηδηά δηεγνύληαη ηελ ηζηνξία θαη ε
λεπηαγσγόο ηελ θαηαγξάθεη.

Λαφκέρ παποιμίερ








Καηλνύξην θνζθηλάθη κνπ , θαη πνπ λα ζε θξεκάζσ
Όπνηα έρεη ξόθα θαη παηδί, ζηε γεηηνληά λα κελ εβγεί.
Όπνηνο βαξηέηαη λα δπκώζεη, πέληε κέξεο θνζθηλίδεη
Κύιεζε ην ηέληδεξεο θαη βξήθε ην θαπάθη
ηαιαγκαηηά ζηαιαγκαηηά γεκίδεη ε ζηάκλα ε παιηά
Βαξάεη ην ζακάξη λα αθνύζεη ν γάηδαξνο
Σν αγώη μππλάεη ηνλ αγσγηάηε.

Ποιήμαηα και ηπαγούδια






Νηίιη –ληίιη ην θαληήιη
Μηα γξηά κπακπόγξηα
Μπάξκπα Γηάλλε κε ηηο ζηάκλεο
Ο πξακαηεπηήο
Ο παγσηαηδήο

Καηαζκεςέρ

Κάλακε ηηο παξαδνζηαθέο Φνξεζηέο

ΔΠΙΚΔΨΔΙ ΠΟΤ ΔΓΙΝΑΝ

ΔΠΙΚΔΨΗ Δ ΟΙΚΙΑ ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΠΑΛΙΩΝ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ
Δπηζθεθηήθακε ηε ζπιινγή ηεο θπξίαο Γεσξγίαο αξξή ζηε Γιπθόβξπζε όπνπ
είδακε ηελ πινύζηα ζπιινγή ηεο κε παιηά αληηθείκελα ηελ νπνία νθείινπκε λα
επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο.

ΔΠΙΚΔΨΗ Δ ΔΚΘΔΗ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΔ Η
Β΄ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
Δπηζθεθηήθακε ηελ έθζεζή ηνπο θαη κηιήζακε γηα ηα αληηθείκελα πνπ είδακε .

ΔΠΙΚΔΨΗ Δ ΠΑΛΙΟ ΞΤΛΟΦΟΤΡΝΟ
Δπηζθεθηήθακε ηελ απιή κε ηνλ παξαδνζηαθό θνύξλν κε ηα μύια

Αλαθαιύςακε ηε ζηδεξέληα καζηά γηα λα ζηξώλνπλ ηα θάξβνπλα
ην κεγάιν θηπάξη γηα κα θνπξλίδνπλ ηα ηαςηά θαη ηε ζηδεξέληα πνξηνύια γηα κα κε
θεύγεη ε δέζηε ηνπ θνύξλνπ

ΣΟ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΣΟΤ ΛΔΖΜΟΝΑ
Δδώ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θπξία Νηθνιέηα Λεεκνλίηε γηα ηελ σξαία
μελάγεζε ζην κνπζείν.

Ππιν ηην επίζκετη
Πξηλ ηελ επίζθεςε ζπδεηήζακε γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
μελάγεζεο καο ζηνπο ρώξνπο ηνπ κνπζείνπ.
Καηαιήγνπκε ζην λα θαηαγξάςνπκε θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ μελάγεζή καο.
Σα παηδηά θαηαγξάθνπλ όπσο κπνξνύλ ηνπο θαλόλεο.

Καηά ηην επίζκετη

παξαηεξώληαο ην παιηό γξακκόθσλν κε ηνπο δίζθνπο θαη ηε ζθαιηζηή πνιπζξόλα
ζηελ πξώηε αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ

Δίδακε ην ρώξν όπνπ ππάξρεη ε παιηά θξεβαηνθάκαξα. κε ηα θεληεηά καμηιάξηα θαη
ηα λπθηθά ζεληόληα θαζώο θαη ζπιινγή παιηώλ λνκηζκάησλ θαη θσηνγξαθηώλ ηνπ
ηόπνπ

ην ζαιόληα από μύιν ηξηαληαθπιιηάο

Γείρλνληαο ηελ παιηά ηξαπεδαξία.

ηελ αίζνπζα κε ηνλ αξγαιεηό θαη ηα παιηά πθαληά.

ηελ αίζνπζα κε ηα εξγαιεία
Η πηλαθσηή ηα θόζθηλα, νη ζηάκλεο θαη ηα πηζάξηα Με ην μύιν πνπ ρηππνύζαλ θη
έθαλαλ ην βνύηπξν νη θηελνηξόθνη

ηνλ πάγθν ηνπ ηζαγθάξε

|

Σεο κνδίζηξαο ηα εξγαιεία

Γνυπιμία με επαγγέλμαηα μιαρ άλλερ εποσήρ
 Δπίζκετε ηζαγκάπε
Γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά επαγγέικαηα πνπ θνληεύνπλ λα εμαθαληζηνύλ δεηήζακε
από ηνλ θύξην Υξήζην Λάκπξνπ ηνλ ππνδεκαηνπνηό, λα καο επηζθεθηεί θαη λα καο
δείμεη πώο θηηάρλνληαη ηα παπνύηζηα.

 Δπίζκετε ζηον πάθηε
Δπηζθεθηήθακε ην ξαθείν ηνπ θπξίνπ Γηώξγνπ

Γηαβάζακε ηζηνξίεο , πνηήκαηα θαη δείμακε εηθόλεο ζηα παηδηά γηα δηάθνξα
επαγγέικαηα πξνεγνύκελσλ επνρώλ.
Οη ηζηνξίεο θαη ηα πνηήκαηα πνπ δηαβάζακε:
Ο γελλαίνο ξαθηάθνο
Ο ακαμάο
Σν ηζαγθαξάθη
Ο αβγνπιάο
Η θόξε ηνπ κπισλά
Ο γπξνιόγνο
Η αξάρλε
Ο παγσηαηδήο
Ο ζηδεξάο

Παγσηαηδήο

Σζαγθάξεο

ΠΗΝΑΚΔ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑΝ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ

Νέα κε ξόθα θαη
αδξάρηη Γ. Ιαθσβίδε.

Σα παηδηά παξαηήξεζαλ πίλαθεο Διιήλσλ δσγξάθσλ πνπ εηθνλίδνπλ ζηηγκηόηππα ηεο
παιηάο επνρήο.

Ο γαιαηάο ηνπ Ν. Λϋηξα

Φύλλα επγαζίαρ

Ο θαιαηδήο ηνπ Μπηζθηόλα

Ευγπαθίδονηαρ ηα παλιά ανηικείμενα

ΓΟΥΔΙ

ΑΡΓΑΛΕΙΟ

ΛΑΜΠΑ

ΦΟΥΡΝΟ

Γ΄ ΦΑΖ πεπάηυζε - αξιολόγεζε
ε απηή ηε θάζε αμηνινγήζακε όιε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. Βαζηθό
θξηηήξην ήηαλ ε επηηπρία ησλ ζηόρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή θαη ε δηαηήξεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ κηθξώλ καζεηώλ καο. Πηζηεύνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνζπάζεηαο καο ήηαλ ζεηηθά.
Γηα ηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο εηνηκάζηεθε γηνξηή κε ηα παηδηά ηνπ
θιαζηθνύ ηκήκαηνο κε ζέκα « Πεξαζκέλα λαη – μεραζκέλα όρη»
Η γηνξηή απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
ηα παηδηά δόζεθαλ ζε ςεθηαθή κνξθή θσηνγξαθίεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη θπιιάδην κε ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζην ζθνιείν.

